















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	التعليقة على كتاب سيبويه
	الجزء الثالث
	باب ما ينصرف وما لا ينصرف
	باب ما لا ينصرف من الأمثلة وما ينصرف
	باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا
	باب ما لحقته الألف في آخره
	باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف فمنعه ذلك من الانصراف في المعرفة والنكرة
	باب ما لحقته نون بعد ألف فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة نحو غضبان
	باب ما لا ينصرف في المعرفة مما ليست نونه بمنزلة الألف التي في بشرى وما أشبهها
	باب هاءات التأنيث
	باب فُعَل
	باب ما كان على زنة مفاعل ومفاعيل
	باب الأسماء الأعجمية
	باب تسمية المذكر بالمؤنث
	باب أسماء القبائل والأحياء
	باب ما لم يقع إلا اسما للقبيلة
	باب أسماء السور
	باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها
	باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث
	باب تغيير الأسماء المبهمة
	باب الظروف غير المتمكنة
	باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر
	باب ما ينصرف وما لا ينصرف من بنات الياء والواو التي الياء والواو منهن لامات
	باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد
	باب الحكاية
	مسألة ليس هذا موضعها، ولكنا كتبناها ها هنا
	مسائل من باب الحكاية التي لا تغير فيها الأسماء عن حالها في الكلام
	باب الإضافة، وهو باب النسبة
	باب ما حذف الياء والواو فيه القياس
	باب الإضافة إلى كل اسم كان على أربعة أحرف
	باب الإضافة إلى كل شئ من بنات الياء والواو 
	باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ياء، وكان الحرف الذي قبل الياء ساكنا
	باب الإضافة إلى كل اسم لامه ياء أو واو وقبلها ألف ساكنة
	باب الإضافة إلى كل اسم آخره ألف مبدلة من حرف من نفس الكلمة
	باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفا زائدة لا ينون وكان على أربعة أحرف
	باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفا وكان على خمسة أحرف
	باب الإضافة إلى كل اسم ممدود لا يدخله التنوين
	باب الإضافة إلى بنات الحرفين
	باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد
	باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين
	هذه فصول تلحق بما تقدم من الباب تأخرت عن مواضعها
	باب الإضافة إلى ما ذهبت فاؤه من بنات الحرفين وذلك عدة وزنة
	باب الإضافة إلى كل اسم ولي آخره ياءين مدغمة إحداهما في الأخرى
	باب ما لحقته الزيادتان
	باب الإضافة إلى كل اسم لحقته التاء للجمع
	باب الإضافة إلى الاسمين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر فجعلا اسما واحدا
	باب الإضافة إلى المضاف من الأسماء
	باب الإضافة إلى الحكاية
	باب الإضافة إلى الجمع
	باب التثنية
	باب تثنية ما كان منقوصا وكان عدة حروفه أربعة أحرف فزائدا
	باب جمع المنقوص بالواو والنون
	باب لا تجوز فيه التثنية والجمع بالواو والياء والنون، وذلك نحو عشرين وثلاثين
	باب جمع الاسم الذي آخره هاء التأنيث
	باب جمع الرجال والنساء
	باب يجمع الاسم فيه إن كان لمذكر أو لمؤنث بالتاء
	باب ما يكسر مما كسر للجمع وما لا يكسر من أبنية الجمع
	باب جمع الأسماء المضافة
	باب من الجمع بالواو والنون وتكسير الاسم
	باب تثنية المبهمة التي أواخرها معتلة
	باب ما يتغير في الإضافة إلى الاسم
	باب إضافة المنقوص إلى الياء التي هي علامة المجرور المضمر
	باب إضافة كل اسم آخره ياء تلي حرفا مكسورا
	باب التصغير - باب تصغير المضاعف
	باب تصغير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته ألف التأنيث
	باب ما كان على أربعة أحرف تلحقه ألف التأنيث بعد ألف، أو لحقت ألف ونون كما لحقت عثمان نحو خنفساء
	باب ما يحقر على تكسيرك إياه لو كسرته للجمع على القياس لا على التكسير للجمع على غيره
	باب ما يحذف في التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات لأنك لو كسرتها للجمع لحذفتها
	باب تحقير ما تثبت زيادته من بنات الثلاثة في التحقير
	باب ما يحذف في التحقير من زوائد بنات الأربعة، لأنها لم تكن لتثبت لو كسرتها للجمع
	باب بنات الخمسة
	باب ما ذهبت لامه
	باب تحقير ما كانت فيه تاء التأنيث
	باب تحقير ما حذف منه ولا يرد في التحقير
	باب تحقير كل حرف كان فيه بدل فإنك تحذف ذلك البدل ويرد الذي من أصل الحرف إذا حقرته
	باب تحقير ما كانت الألف بدلا من عينه
	باب تحقير الأسماء تثبت الأبدال فيها، وتلزمها
	باب تحقير ما كان فيه قلب
	باب تحقير كل اسم كانت عينه واوا، وكانت العين ثانية أو ثالثة
	باب تحقير بنات الياء والواو اللاتي لاماتهن ياءات وواوات
	مسألة أمليتها ليس هذا موضعها
	بقية مسائل الباب السابق
	باب تحقير كل اسم كان من شيئين أحدهما ضم إلى الآخر فجعلا بمنزلة اسم واحد
	مسائل من باب ما يحقر لدنوه من الشئ وليس له
	باب تحقير المؤنث
	باب تحقير الأسماء المبهمة
	باب تحقير ما لم يكسر عليه واحد للجمع
	فهرس الموضوعات





